
 

 

  
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG: 

Tập đoàn Đồng Tâm là một trong những Tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vât liệu xây 

dựng. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, thương hiệu Đồng Tâm đã khẳng định vị thế trên thị trường trong và 

ngoài nước, đồng thời vinh dự nằm trong top dẫn đầu doanh nghiệp liên tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng 

cao trong 22 năm liên tiếp. Đặc biệt năm 2019, Đồng Tâm được tín nhiệm là một trong 10 doanh nghiệp ngành vật liệu 

xây dựng uy tín nhất.  

Do nhu cầu mở rộng phát triển với mục tiêu và niềm tin trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và 

Khu vực Châu Á về ngành vật liệu xây dựng, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có sự tận 

tâm, đam mê, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc.   
 

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 
 

Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc Yêu cầu công việc 

Thực tập sinh 

- Tham gia thực hiện các dự án của khối 
hành chính và nhân sự. 

- Theo dõi tiến độ dự án của khối. 
- Xây dựng các biểu mẫu, quy trình, quy 

định, … theo hướng dẫn của trưởng nhóm.  

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các 
ngành nhân sự, Luật, Kinh Tế, QTKD, …  

- Thành thạo tin học văn phòng. 
- Có giấy giới thiệu thực tập.  
- Tư duy logic, ham học hỏi. 
- Làm việc giờ hành chính: 5 đến 6 ngày/tuần 

Nhân viên dự án 
SAP (Kinh doanh, 
Sản xuất, Cung ứng, 
Tài chính) 

- Triển khai các quy trình nghiệp vụ theo 
giải pháp được phê duyệt.  

- Kiểm soát dữ liệu hệ thống SAP. 
- Hướng dẫn người dùng, tạo lập tài liệu 

hướng dẫn cho các phòng ban. 
- Xử lý yêu cầu nghiệp vụ, xử lý sự cố phát 

sinh trong quá trình vận hành hệ thống 
SAP  

- Nam/ Nữ: Tuổi từ 20 – 25 
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: 

Kế toán, Nhân sự, Công nghệ thông tin, QTKD, 
Kinh tế, hóa vô cơ, quản lý công nghiệp… 

-  Thành thạo tin học văn phòng 
- Tư duy logic, ham học hỏi. 

Nhân viên Nhân sự 

- Thực hiện các nghiệp vụ nhân sự: tuyển 
dụng, đào tạo, tiền lương, BHXH. 

- Xây dựng, soát xét các chính sách tiền 
lương, phúc lợi và các chính sách quản lý 
nhân sự. 

- Tuổi từ 22 - 30. 
- Tốt nghiệp Đại học: chuyên ngành nhân sự, 

Luật, Kinh tế; kinh doanh, …  
- Thành thạo tin học văn phòng. 
- Tư duy logic, ham học hỏi, hy sinh. 

 

QUYỀN LỢI  
- Tham gia thực tế công việc để nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức.  
- Đối với các bạn thực tập được hỗ trợ chi phí trong suốt thời gian thực tập (cơ hội trở thành nhân viên chính thức) 
- Luôn duy trì mức lương cho người lao động cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường và ngành, thưởng tiêu 

biểu  cuối năm, thưởng sáng kiến, thưởng cuối năm, … 
- Chế độ đãi ngộ, phúc lợi đầy đủ: BHXH/BHYT/ BHTN/ BH24h/công đoàn, … theo quy định.  
- Chế độ du lịch nghỉ mát, ăn trưa, ăn sáng, trang phục, điện thoại, nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật, được tặng 

quà nhân dịp Lễ/ Tết, sinh nhật, kết hôn, quốc tế 8/3, thành lập công ty, thiếu nhi, trung thu, … 
 

CÁC BẠN QUAN TÂM HÃY LIÊN HỆ VỀ CHÚNG TÔI THEO THÔNG TIN SAU: 
 

Hồ sơ Thông tin liên hệ 

 Thông tin ứng viên (CV): gửi trực tuyến qua địa chỉ email: 
tuyendung@dongtam.com.vn hoặc nộp trực tiếp trên 
website tuyển dụng (http://tuyendung.dongtam.com.vn)  

 Công ty Cổ phần Đồng Tâm 
 Địa chỉ: 236A Nguyễn Văn Luông, P11, Q.6, Tp.HCM. 
 Thông tin hỗ trợ: Mr. Khải: 0899 53 56 59 
 Thời gian tuyển dụng: từ 8/6/2020 đến 7/7/2020. 

 

Hân hoan chào đón các bạn gia nhập và đồng hành cùng Đồng Tâm Group trong thời gian tới. 
 

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM 
 
 
Nơi nhận: 
- Trường ĐH Tôn Đức Thắng; 
- Lưu VT_linhvtt01b. 

  

 GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 
 
 
 
 
 
 

Võ Thành Thanh 

Long An, ngày 05 tháng 06 năm 2020 
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